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CO SE DĚJE V NAŠÍ OBCI

Oprava vodní nádrže V Zahradách

Vodní nádrž V Zahradách čeká rozsáhlá oprava. U tohoto rybníka již v roce 2019 začal postupný sesuv břehu. Postupně,
vlivem propadu zpevňovací dlažby, která drží oba břehy, se začala zemina podél komunikace sesouvat. Letošní deštivé
počasí vše urychlilo, včetně zvýšeného provozu nákladní dopravy a parkujících vozidel těsně u krajů rybníka.
V prvé řadě, však bylo nutné přemístit obyvatele rybníka. Kapříci, líni, karasi, ale i kapitální tolstolobíci o délce až 60 cm
se přesunuli do Hladovského rybníka. O výlov se postarali naši hasiči. Stavební práce již započaly 15.9. Oprava
stávajícího levého břehu bude provedena v celém úseku poškození. Navržena je stabilizace drátokamennými gabiony.
Odtěžené bahno ze dna je odváženo na obecní pozemek.

OPRAVA kapličky V ULICI KE KAPLIČCE
Kaplička v ulici Ke kapličce se již konečně dočká nové fasády. Po odkrytí všech vrstev bylo zjištěno, že původní barva
kapličky byla světle modrá a bílá. Vnitřek měl několik barev od zelené, hnědé, krémové a modré až po bílou. Ve dvou
výklencích byl kdysi umístěn obraz Panny Marie a na druhém dřevěný kříž. S obnovením těchto obrazů se počítá i nyní.
Sponzorovat tyto obrazy bude rodina Matunákova z ulice Za Humny.
OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ CESTY PŘED HŘBITOVEM
Příjezdová parkovací plocha před hřbitovem dostane nový asfaltový povrch. U vchodu před bránou bude zachována
zámková dlažba. V této době se zpracovává projekt na revitalizaci přístupových cest a volných ploch. Bývalá márnice
se přetváří na kolumbárium.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 29. 8. 2020

Martin Fousek

Poslední prázdninovou sobotu, se na baseballovém hřišti
uskutečnil nohejbalový turnaj trojic. Turnaje se celkem
zúčastnilo 5 družstev. Po velmi vyrovnaných bojích, se do finále
probojovaly týmy BLACKBEERS (Fousek J. Stas D. Hruška M.) a
MILANI (Vodák M. Vodák M. ml, Pokorný P.) Vítězem se stal tým
BLACKBEERS.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. 8. 2020 SCHVÁLILO A PROJEDNALO
ZO ze dne 5.8. 2020 SCHVÁLILO:
• Rozpočtové opatření č. 3,
• uzavření smluv o smlouvě budoucí a zřízení věcných břemen, souhlas s umístěním distribučních zařízení,
• zařazení do dlouhodobého majetku obce kamerový systém za pořizovací cenu 71 354,-Kč,
• zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodní nádrže Hladov firmě VHS Znojmo.
VZALO NA VĚDOMÍ:
• Ukončení členství ve spolku ZnojmoRegion z.s.,
• informace týkající se návrhu Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Znojmem a obcí Kuchařovice za účelem
zřízení úsekového měření rychlosti a podmínkami, které tato smlouva obsahuje.
ZO ze dne 2.9. 2020 SCHVÁLILO:
• Rozpočtové opatření č. 4,
• žádosti o zřízení věcného břemene,
• vyvěšení záměru o prodeji pozemku v majetku obce Kuchařovice o výměře 3 m²,
• odkoupení pozemku o výměře 488 m² za účelem vytvoření přirozené údolnice,
• zařazení rekonstrukce kaple sv. Floriána v Kuchařovicích v celkové ceně 447 703,44 Kč do dlouhodobého
majetku obce a do jeho užívání,
• podání žádosti o dotace na vydání knižní publikace k výročí 800 let od první zmínky o obci.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
Dne 2. října od 14.00 do 22. hodin a 3. října od 8.00 do 14.00 hodin. Eventuálně druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky se uskuteční dne 9. října od 14.00 do 22.00 hodin a 10. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Kuchařovice 8. května 211 pro
voliče s trvalým bydlištěm v obci Kuchařovice. Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny před dnem voleb.
K volbám si nezapomeňte donést občanský nebo cestovní průkaz. Do volební místnosti je vstup pouze s ochrannou
rouškou.

VEŘEJNÁ SBÍRKA „I KUCHAŘOVICE POMÁHAJÍ“
MÁTE JEŠTĚ ŠANCI POMOCI ONKOLOGICKY NEMOCNÝM OBČANŮM,
A ZÁROVEŇ SE STÁT PATRONY STROMU
Vážení občané, až do 10. října tohoto roku máte jedinečnou šanci přispět finanční částkou na Nemocnici Znojmo, jejíž
konečná částka bude využita tam, kde je velmi potřebná. Pomoct onkologicky nemocným lidem a zlepšit kvalitu života.
Celý výtěžek se sbírky bude předán Nemocnici Znojmo onkologickému oddělení.
Do sbírky se lze zapojit dvěma způsoby.
1. Zaslat libovolný finanční příspěvek do vyhlášené veřejné sbírky „I Kuchařovice pomáhají“ na číslo účtu 1232073450247/0100.
2. Nebo zaslat do sbírky na výše uvedené číslo účtu finanční příspěvek ve výši nejméně 500,-Kč s poznámkou o
požadavek na patronaci stromu. Informaci o patronaci zadejte při vkladu na účet nebo zašlete přihlášku na obecní úřad.
Na přihlášku napište, že se ucházíte o patronaci stromu, připište, kdo bude patronem stromu (např. rodina Nováková
z ul. Květinová, nebo Maruška a Jiří Novákovi atd.). Lze zaslat i e-mailem nebo formou SMS. Tyto informace budou
součástí informačních cedulí. Výsadba stromů, jejímž účelem je obnovit stromořadí a zlepšit životní prostředí, proběhne
na konci října nebo začátkem měsíce listopadu.
Jakou částku občané vložili a stále vkládají na konto veřejné sbírky, máte možnost sledovat na webových stránkách
obce, kde je na úvodní stránce náhled na pohyb finanční částky stále k dispozici.
Všem dárcům srdečně děkujeme.

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ
1. září 2020 jsme slavnostně zahájili další školní rok. Do mateřské školy je zapsáno 36 dětí, rozdělených do dvou
oddělení, a v základní škole je zapsáno pro tento školní rok 43 dětí. Letos nám nastoupilo 8 prvňáčků a další 4 noví žáci
do vyšších ročníků. Ve škole i školce
došlo k několika změnám. Do mateřské
školy nastoupila nová vedoucí paní
učitelka Daniela Vystrčilová, paní Eva
Žáková odešla do důchodu. Prodloužila
se provozní doba od 6.15 do 16.00 hod
a děti budou mít možnost navštěvovat
kroužek německého jazyka. O
prázdninách, kdy byla po dobu tří
týdnů školka uzavřena, se vyměnil
plynový kotel, včetně kouřovodu a
popraskaná dlažba před vchodem do
budovy. Stihla se také rekonstrukce
toalet a umývárny v 1. patře (viz. Foto dole). Z fotografií lze srovnat původní vybavení z roku 1982, které je dosud
v přízemí a nově zrekonstruované v I. patře.

WC v přízemí MŠ

Nově zbudované sociální zařízení

Umývárna se sprchovým koutem

Obec Kuchařovice se připojuje k poděkování místním firmám, které se na rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské
školce Kuchařovice podílely. Bez jejich nasazení a plynulém načasování jednotlivých prací by nebyla tato rekonstrukce
v tak krátkém čase zhotovena. Stavební práce, včetně obkladů provedla firma Miroslava Plačka. Vodoinstalatérských
prací se ujala firma pana Kamila Bartoně a nové elektrické rozvody firma pana Petra Fruhvirta. Poděkovat musíme i
společnosti Laufen Znojmo a paní Heleně Puškárové, která nám zprostředkovala nákup potřebné sanitární techniky a
vyjednala sponzorský dar ve výši 25 tisíc Kč.
Ve škole jsou děti pěti ročníků rozdělené do tří tříd. Při
základní škole je v plném provozu školní družina s kapacitou 40
žáků ve dvou odděleních. Ranní provoz: 6.15 - 7.45 hod,
odpolední provoz po, út, čt, pá: 11.50 - 16.15 hod a ve st: 10.55 16.15 hod. V rámci družiny žáci mohou navštěvovat několik
zájmových kroužků – dramatický, hudební, pohybovky, florbal,
kroužek ručních prací, německého jazyka, čtenářské dílny a také
náboženství.
Veškeré informace o naší škole i školce najdete na našem Webu:
www.skolakucharovice.cz.
Můžete zde najít ohlédnutí za historií základní školy, ale i její
současnou koncepci. Je velmi důležité, aby děti uměly pružně
komunikovat s okolím, být kreativní, tvořiví a být dobře jazykově vybaveni. Součástí našeho Školního vzdělávacího
programu je zařazení výuky anglického i německého jazyka již od 1. třídy. Jejich osvojení, nebo přinejmenším
konfrontace s nimi, podněcuje vnitřní flexibilitu a otevřenost, které jsou nezbytné k tomu, aby se člověk ve svém životě

naučil svět vnímat v širších souvislostech. Určitě zde najdete nabídku aktivit, které nabízíme žákům v průběhu školního
roku, ať už jde o divadlo, plavání, dopravní výchovu, projekty na různá témata, ale také tvoření a dílny pro naše žáky i
jejich rodiče a také pro předškolní děti s rodiči. Děkujeme vedení obce Kuchařovice za zájem a spolupráci. Všem
děkujeme za podporu.
Ať tento školní rok proběhne v radosti z učení a bez neplánovaných přestávek.
Mgr. Alena Vavroušková

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
NAD KONÁNÍM LETOŠNÍHO VÁCLAVSKÉHO POSVÍCENÍ VISÍ VELKÝ OTAZNÍK.
Letošní Václavské posvícení je, jak se říká „s otazníkem“. Opětovné šíření covidu 19 mezi obyvateli a zvyšující se počet
nemocných lidí, narušuje konání a setkávání občanů na veřejných kulturních akcích. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
Václavské posvícení bude uspořádáno, ale veškeré aktivity se uskuteční venku. V sobotu hraje od 16.00 hodin na
hudební skupina Sabrin. Posezení bude nachystáno venku. Nedělní průvod, pouze projde za doprovodu hudby obcí,
chasa nebude obcházet jednotlivá stavení. Průvod plynule přejde na náves, kde bude následovat tančení pod májí.
Podrobnější program najdete na pozvánce.
Každým dnem se však situace může změnit a je možné, že budou vládou vydána taková rozhodnutí, která zamezí
pořádat jakékoli akce. V případě, že taková situace nenastane a naše posvícení se uskuteční podle daného scénáře, je
na obyvatelích, zda se akce zúčastní a zda budou dodržovat doporučená nařízení.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červenci a září oslavily významné životní jubileum dvě dámy, paní Otýlie Mojžíšová a paní Marie
Hanzalová. Oslavenkyním přejeme pevné zdraví, hodně elánu, životního optimismu a mnoho šťastných chvil
prožitých v kruhu svých rodin a známých.
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